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ت السماوية:احملو الثالث   الد

  احملاضرة السادسة 

  اليهودية:األول  فصلال

نة اليهودية -1 لد  :التعريف 

   :لغة
  التـَّْوبَُة، والرُّجوُع إىل اَحلقِّ : اهلَْودُ  

  .َحوََّلُه إىل ِملَِّة يهودَ : وَهوََّدهُ 
  .اللُِّني، وما يـُْرَجى به الصَّالُح، والرُّْخَصةُ : واهلَواَدةُ 

ْشُي الرَُّوْيُد، وإْسكاُر : التـَّْهويدُ و 
َ
لصَّْوِت يف لٍني، والتَّْطريُب، واِإلْهلاُء، وامل جتاُوُب اِجلنِّ، والتـَّْرجيُع 

،ُ راِب، والصَّْوُت الضَّعيُف اللَّنيِّ   الشِّ
ْنِطِق،

َ
  كالتـَّْهواِد، واِإلْبطاء يف السَّْريِ، والسُّكوُن يف امل

  .كالتـََّهوُِّد والتـَّْهوادِ 
عاَوَدةُ : واملهاَوَدةُ 

ُ
ُمايـََلُة، وامل

صاَحلَُة، وامل
ُ
واَعَدُة، وامل

ُ
  .امل

، وتـََوصََّل ِبَرِحٍم أو ُحْرَمةٍ : وتـََهوَّدَ    .صاَر يهوِد
  .أَكَل السَّنامَ : وَهوََّد تـَْهويداً 

دِّيق، عليهما السالم: وَيهوَدا   1 .أُخو يوُسَف الصِّ
  
  

                                                           

دىجمد الدين أبو  -1 دمحم نعيم /مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة/القاموس احمليط، طاهر دمحم بن يعقوب الفريوزآ
اجلزء /م 2005 - هـ  1426الثامنة، : الطبعة/لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت /العرقُسوسي

  329ص/1
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  :اصطالحا   
  :اليهودية

هي اجلزء اجلنويب من الوالية الرومانية يف فلسطني،  : يفها يف دائرة املعارف الكتابيةجاء تعر 
كانت منطقة صغرية، فمع ضم كل السهل الساحلي والصحراء ال تبلغ مساحتها أكثر من ألفي 

ر األردن من الشرق، ويف غربه الصحراء الربية، مث املرتفعات مث التالل . ميل مربع حيدها 
مث السهل الساحلي على ساحل البحر املتوسط،، وحيدها من الشمال السامرة، ومن املنخفضة، 

  .اجلنوب الصحراء

ا : معامل جغرافية ذات أمهية كبريةيقول مسيث أّن يف اليهودية ثالث  طبيعتها الرعوية، جماور
  . متها لقيام مدينة كبريةمالئللصحراء، عدم 

وهي الربية اليت هرب إليها داود من . وس وإرمياعام: وولد يف صحراءها اثنان من األنبياء
  1.وفيها عاش يوحنا املعمدان، وفيها واجه الرب يسوع جتربة إبليس له. شاول

م أتباع موسى عليه السالم فاليهود        .هم الذين يزعمون أ
قوم موسى، وبين إسرائيل نسبة إىل يعقوب عليه وردت تسميتهم يف القرآن الكرمي بوقد     

  .لسالم، وكذلك أهل الكتاب، واليهودا
ا إالّ يف مواطن الذم -اليهود  - إالَّ أن املالحظ أن هذه التسمية األخرية       .2مل يذكروا 
  
  
  

                                                           

  .311،ص8دائرة املعارف الكتابية،وليم وهبه بباوي،دار الثقافة،القاهرة،م -  1
ن اليهودية والنصرانية .سعود بن عبد العزيز اخللف 2 ض، اململكة العربية / دراسات يف األد مكتبة أضواء السلف، الر

 46-45ص/1اجلزء /م2004/هـ1425الرابعة، : الطبعة /السعودية
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  التسميات التارخيية لليهود -2

لذلك فإن نعت إبراهيم . صارت كلمة عربي مرادفة البن الصحراء أو البادية بوجه عام: العربي      
وهم القبائل العربية " العبريو"لعرباين، كما ورد يف التوراة، إمنا أريد به معىن العربيني )السالمعليه (اخلليل 

  1.نفسه)عليه السالم(ومنها القبائل اآلرامية العربية اليت ينتمي إليها إبراهيم اخلليل 

على أوالد  وإسرائيل هو يعقوب حفيد إبراهيم اخلليل وأطلق لفظ بين إسرائيل: بنو إسرائيل      
يعقوب وقد عاشوا يف القرن السابع عشر قبل امليالد واستمرت هذه التسمية ملدة ألف وأربعمائة سنة، 

ا الكنعانيون والعموريون يف فلسطني واندمج بنو  ولغتهم هي اآلرامية، وهي نفس اللغة اليت يتكلم 
ملصريني بعد هجرة يعقوب وأوالده إىل مصر لينضموا إىل  يوسف فاختفى ذكرهم ومل يظهر هلم إسرائيل 

رخيي قبل ظهور موسى      .  أثر 

ا        نة بين إتعرف اليهودية على أ ت السماوية، واليهودية اسم يطلق على د سرائيل إحدى الد
نة على النيب موسى عليه السالم  .وقد نزلت هذه الد

نة، إذ يتدخل الدين  جيال عديدة يف تطوير وتكوين فكر وشريعةأوسامهت          وطقوس هذه الد

  يف كل صغرية وكبرية من شئون حياة الفرد اليهودي وحيدد مساره يف حياته العامة واخلاصة ويوضح له 

نته ومع غريهمأطريق معامالته مع    .بناء د

م ويعرب عنه بكل"   Judaism" إن اليهودية        مة كمصطلح يف املفهوم اليهودي يشري إىل عقيد
قد ظهر أثناء العصر اهليليين لإلشارة إىل " اليهودية"، وتشري الدراسات التارخيية أن هذا املصطلح "توراة"

م ممارسات اليهود   .الدينية لتمييزها عن عبادات جريا

                                                           

ن، دار وائل، األردن، الطبعة األوىل، ص سعدون حممود ـ 1    45السموك، مقارنة األد
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العقيدة اليت  ويرجع املؤرخون سك هذا املصطلح إىل املؤرخ اليهودي يوسيفوس فالفيوس ليشري إىل      
وهكذا  Hellasعقيدة أهل هيالس أي" اهليلينية  "ولئك الذين يعيشون يف مقاطعة يهودا مقابل يتبعها أ

م، وأما األصل العربي  بدأ املصطلحان كتسمية للمقيمني يف منطقة جغرافية مث أصبحا يشريان إىل عقيد
  1.، فيعود إىل العصور الوسطى"يهدوت "لكلمة  

 كلمتني مرتادفتني، ولكن مثة اختالفات" توراة " و" يهودية" ومع مرور الزمن أصبحت كلمتا       
اجلانب  "التوراة " يؤكد اجلانب البشري، بينما يؤكد مصطلح " اليهودية " دقيقة بينهما، فمصطلح 

  ".التوراة العلمانية " بينما يصعب احلديث عن " اليهودية العلمانية"ولذا، ميكن احلديث عن . اإلهلي

فقد " توراة " ، أما مصطلح "اليهودية " ملصطلح الشائع اليوم يف العامل الغريب هو وأصبح  ا       
  . واألرثوذكس اختفى تقريباً إال بني املتخصصني

نة،" التوراة " وتشري كلمة         " يهودية " وُيستخَدم مصطلح  إىل اجلوانب الثابتة الالدنيوية يف الد
  . اليهودية مع احلضارات األخرى تغّرية وإىل تفاُعللإلشارة إىل اجلوانب التارخيية امل

، وال ميكن احلديث عن "اليهودية اهليلينية " و "اليهودية احلاخامية " ومن هنا، ميكن احلديث عن       
على تلك املرحلة من " يهودية " أن إطالق مصطلح  ةاليهودي  مثًال، ويرى دارسو" التوراة احلاخامية "

رخيياً، فهي مرحلة سدميية مل تكن قـد ليتريخ اليهودية ا  تسبق تدوين العهد القدمي يتضمن تناقضاً 
طلق على تلك ي لكتشـكلت فيها بعد معامل اليهـودية، ومل يكـن العربانيون فيها قد صاروا يهوداً، ولذ

نية املركزية " مرحلة عبادة إسرائيل، مث " املرحلة  سيس اهليكل" العبادة القر   .بعد 

  مبعىن  )Torah Judaism " ( يهودية التوراة" وُتشري أدبيات مجاعة الناطوري كار إىل        

، وهم يفضلون استخدام مصطلحهم ألنه قد ولِّد من "األرثوذكسية  اليهودية" أو " اليهودية األصلية " 
   2.ذات النكهة املسيحية" أرثوذكسية " اليهودية، على عكس كلمة  داخل املنظومة

                                                           

  469ص  5مج  1999. عبد الوهاب املسريي ، املوسوعة اليهود و اليهودية الصهيونية، دار الشروق -  1
  471ص  5مج . عبد الوهايب املسريي املرجع السابق -  2
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بل يف القرن        وقد أطلقت تسمية اليهود على بقا مجاعة يهوذا الذين رحلهم نبوخذ نصر إىل 
وقد اقتبس هؤالء، قبيل الرتحيل البابلي هلجتهم . سادس قبل امليالد نسبة إىل مملكة يهوذا املنقرضة

ا دونوا التوراة، أي بعد زمن موسى بثالمث ائة عام، لذلك صارت تعرف العربية املقتبسة من اآلرامية و
رامية التوراة وهي بال شك غري الشريعة اليت نزلت على موسى    1. هذه اللهجة 

  : يةاليهودسيس  -3

  .هجرة إبراهيم إىل مصر: أوال

ا كان يف كنعان حّل القحط واجلفاف فيها، فاحندر إىل مصر، كما 
ّ
يذكر التناخ أّن أبرام مل

وٌع ِيف اَألْرِض، فَاْحنََدَر أَبْـرَاُم ِإَىل ِمْصَر لِيَـتَـَغرََّب ُهَناَك، َألنَّ اْجلُوَع َحَدَث جُ : "جاء يف سفر التكوين
  .2"ِيف اَألْرِض َكاَن َشِديًدا

ن الوثنية"ويذكر فتحي دمحم الزغيب يف كتابه  ألد أّن هجرة أبرام إىل مصر  " ثر اليهودية 
  .3م.ق 19كانت يف القرن ال 

جرة إبراهيم إىل مصر وادي النيل حتديدا واستند يف قوله هذا ذهب أمحد سوسة إىل  القول 
إىل أّن مصر كانت قلب االستقرار السياسي الرخاء خاصة يف النيل يف عهد الفرعون سنوسرت 

م، وكانت كنعان حلقة .ق 1843_1872م، وسنوسرت الثالث .ق 1877_1897الثاين 
قي األقطار لذا من الطبي   .4عي أن يهاجر إليها إبراهيمالوصل بني مصر و

                                                           

   ،46ـ املرجع نفسه ،ص 1
   .10: 12وين،تك -2
ن الوثنية،فتحي دمحم الزغيب،دار البشري،طثر ال -3 ألد   .161م،طنطا،مصر،ص1994-ه1،1414يهودية 

  .265،ص2العرب واليهود يف التاريخ،أمحد سوسة،العريب للنشر والطباعة،ط -  4
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دخل مصر يف عهد األسرتني اخلامسة عشرة ويورد املسريي يف موسوعته أّن إبراهيم 
  1).م، أي يف عصر اهلكسوس.ق 15وال  16يف القرنني ال (والسادسة عشرة 

  .وال يوجد ذكر يف القرآن هلجرة إبراهيم إىل مصر

  .هجرة يعقوب وأبناءه إىل مصر: اني

  :سف عليه السالميو : أوال

تواجد بنو إسرائيل يف مصر يف زمن يعقوب له مقدمة سابقة يرويها سفر التكوين من 
وهي موافقة ملا يذكره القرآن بشكل كبري، وهي قصة كيد  50إىل اإلصحاح  37اإلصحاح 

إخوته له بسبب أحالمه اليت قصها على أبيه أمامهم، مما جعلهم يكيدون له فباعوه لقافلة 
عوه لفوطيفار يف مصراإلمسا   .2عيليني الذين بدورهم 

ا انتهت سنة اخلري وجاءت سنة القحط واجلوع يف كنعان جاء يعقوب وبنيه إىل مصر 
ّ
مل

حيث يوجد يوسف، وعرفوه وظلوا له منكرين لكن يف النهاية استقروا يف مصر يف رخاء كبري، 
ك جديد ال يعرف يوسف فأذهلم كما إىل أن قام مل. 3وتكاثروا خالل أكثر من قرنني من الزمان

ُهَوَذا : "فـََقاَل ِلَشْعِبهِ   .ُمثَّ قَاَم َمِلٌك َجِديٌد َعَلى ِمْصَر ملَْ َيُكْن يـَْعِرُف يُوُسفَ  : "جاء يف سفر اخلروج
َن ِإَذا َحَدَثْت َحْرٌب أَنـَُّهْم َهُلمَّ َحنَْتاُل َهلُْم لَِئالَّ يـَْنُموا، فـََيُكو .بـَُنو ِإْسرَائِيَل َشْعٌب َأْكثـَُر َوأَْعَظُم ِمنَّا

  .4"يـَْنَضمُّوَن ِإَىل أَْعَدائَِنا َوُحيَارِبُونـََنا َوَيْصَعُدوَن ِمَن اَألْرضِ 

  :هجرة يعقوب وبنيه إىل مصر: الث
                                                           

  .349،ص10عبد الوهاب املسريي،ج،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية -  1
سفر التاريخ اليهودي لرجا عبد احلميد .ريخ شعب العهد القدمي لألب ديلي: هاذكرت هذه القصة يف مصادر كثرية من -  2

ب.عرايب ريخ اليهودية وتعاليمها لعيسى د   .وغريهم. مدخل إىل 
  .92م،دمشق،سورية،ص2،2006م،ط1،2004سفر التاريخ اليهودي،رجا عبد احلميد عرّايب،األوائل،ط -  3
  .8: 1:جخرو  -  4
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لتايل املدة اليت قضوها يف     ريخ دخول يعقوب وبنيه إىل مصر، و والذي يهمنا يف حبثنا هو 
ر املصرية أدىن  مصر، وهذا فيه صعوبة نوعا ما ذلك ألن األسفار مل تذكر ذلك وال يوجد يف اآل

  ،لدخول اليهودذكر 

  .وكذلك املكان الذي تواجدوا فيه يف مصر. 1مصر وخروجهم منها

إال أّن هجرة يعقوب إىل مصر  " سفر التاريخ اليهودي"ذهب رجا عبد احلميد يف كتابه 
  .م.ق 1600كانت حوايل 

حوا هلم وذُكر يف قصة ا م دخلوا مصر يف أثر اهلكسوس الذين أ حلضارة لويل ديورانت أ
  .2م.ق 1650بعض احلماية، وذلك عام 

م دخلوا مصر يف " القرآن الكرمي واإلجنيل والتوراة والعلم"ويذكر موريس بوكاي يف كتابه  أ
  . 3م.ق 17عهد اهلكسوس يف القرن ال 

  .4"م.ق 1880_1850دث فيما بني يكون الدخول قد ح: "ويقول يف غري موضع

  .خروج بين إسرائيل من مصر يف عهد موسى: رابعا

عداد هائلة يف مصر بعد موت يوسف،  يفيد التاريخ اليهودي أّن بنو إسرائيل منوا وتوالدوا 
ديدا ململكتهم، فحّولوا العربانيني من مواطنني أحرار إىل  م رأوا يف ذلك  مما أقلق املصريني أل

وََكلََّم َمِلُك "وأمر فرعون القابالت الاليت يوّلدن نساء العربانيني أن يقتلن كل صيب يولد،  عبيد،

                                                           

ثر ا -  1 ن الوثنية،صمرجع سابق، ألد   .163ليهودية 
-ه1408زكي جنيب ومحود،دار اجليل،:حمي الدين صابر،تر:قصة احلضارة،ول ديورانت،تق -  2

  .324،ص2م،لبنان،بريوت،ج1988
  .259م،القاهرة،ص2،2004م،ط1،1996القرآن الكرمي والتوراة واألجنيل والعلم،موريس بوكاي،مكتبة مديويل،ط -  3
  .259املصدر نفسه،ص -  4
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رَانِيَّاِت اللَّتَـْنيِ اْسُم ِإْحَداُمهَا ِشْفَرُة َواْسُم اُألْخَرى ُفوَعُة، ِحيَنَما تـَُولَِّداِن : "َوقَالَ   ِمْصَر َقابَِلَيتِ اْلِعبـْ
رَانِيَّاِت َوتـَْنظُ  ًتا فـََتْحَيااْلِعبـْ ، ِإْن َكاَن ابـًْنا فَاقـُْتَالُه، َوِإْن َكاَن بِنـْ ِِنَّ َعَلى اْلَكرَاِسيِّ   ويف خضم . 1"رَا

  . 2هذه الظروف القاسية ُولد موسى

وقد كُرب وترعرع يف بيت فرعون، إىل أن وقعت احلادثة اليت قتل فيها موسى الرجل املصري 
فرعون، فهرب إىل الصحراء إىل أرض مدين، وهناك  من أجل العرباين وصار ُمطاردا من طرف

خراج شعبه من مصر وختليصه من عبودية فرعون   .3جتلّى له الرب وأمره 

إالّ أّن هناك مجلة . مل يرد يف التوراة وال يف القرآن ذكر لتاريخ خروج بنو إسرائيل من مصر
  .من اآلراء للمؤرخني يف هذه املسألة

جاء يف سفر . عاما 430أو  400ّن العربيني مكثوا مبصر  يؤكد سفر التكوين واخلروج
اْعَلْم يَِقيًنا َأنَّ َنْسَلَك َسَيُكوُن َغرِيًبا ِيف أَْرٍض لَْيَسْت َهلُْم، َوُيْستَـْعَبُدوَن : "فـََقاَل ألَبْـرَامَ  : "التكوين

  .4"فـَُيِذلُّونـَُهْم أَْرَبَع ِمَئِة َسَنةٍ . َهلُمْ 

َوأَمَّا ِإقَاَمُة َبِين ِإْسرَائِيَل الَِّيت أَقَاُموَها ِيف ِمْصَر َفَكاَنْت أَْرَبَع ِمَئٍة : "نصه ويف سفر اخلروج ما     
  .5"َوَثالَِثَني َسَنةً 

ريخ خروجهم       . وهذا ممّا ال خالف فيه بني املؤرخني، ولكن الذي وقع فيه اخلالف هو 
م خرجوا يف عهد حتومتس الثالث وفري. م.ق 16ففريق منهم قال خبروجهم يف القرن ال  ق رأى أ

  .1م.ق 1447
                                                           

  .16-15: 1:جخرو  -  1
ب،دار املشرق،ط -  2 ريخ اليهودية وتعاليمها،عيسى د   .42م،بريوت،لبنان،ص1،2013مدخل إىل 
  .137-136م،مطران،بريوت،ص1961ريخ شعب العهد القدمي،األب ديلي،املطبعة الكاثوليكية، -  3
  .13: 15:وينتك -  4
  .40: 12:خخرو  -  5
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م خرجوا من مصر يف    .2م.ق 1450وذهب موريس بوكاي أ

  .3م.ق 1400ويرى رجا عبد احلميد عرّايب يف كتابه أّن اخلروج مع موسى كان يف 

م أي يف عهد رمسيس الثاين .ق 13وفريق آخر يرى أّن اخلروج كان يف القرن ال 
م، وهو الرأي الذي مال إليه األغلبية أمثال .ق 1220-1224أو بني . م.ق1280-1290

  .أمحد سوسة وغريه

سيس اليهودية    دور عزرا يف 

ريُخ التَّوراِة على َوجِه       ريِخ الَيهوديَِّة عموماً، و يُعتبَـُر َعْزرَا ِمَن الشَّخصيَّاِت املِحوريَِّة يف 
رٌز يف. التَّحديد  احلياِة الّدينيَِّة واالجتماعيَّة لليهوِد يف َمرَحلٍة َدقيقٍة وحاِمسٍة ِمْن إذ كاَن لُه َدوٌر 

ايَة حكِم )القدس(رِخيهم الَّذي شهَد سقوَط مملكِة يهّوذا، وَحْرَق اهلَيَكَل، وَتدمَري أُوُرَشليَم  ، و
  .آل داوود

ماً بعَد َهَذا الّتاريِخ إىل ِقسَمني؛ َلَقْد وجَد َهَذا الشَّعُب نفَسه، حسب أندريه لومري، ُمنقسِ       
فهؤالُء وأولئَك مل يُعد َلديهم َدولٌة، وكانوا . ِقسٍم بقَي يف بالِده، وآخَر ُسِيبَ إىل أرٍض َغريبةٍ 

 .4طِر الزَّوال كأُمٍَّة ُمتميِّزةُمعرَِّضني خلَ 

                                                                                                                                                                               

ثر اليهودية  -  1 ت الوثنية،صمرجع سابق،   .167لد
  .259مصدر سابق،موريس بوكاي،ص -  2
  .93مرجع سابق،سفر التاريخ اليهودي،ص -3

 55، ص 1999ريخ الشَّعب الِعربّي، ترمجة أنطوان إ اهلاشم، عويدات للنَّشر والطِّباعة، بريوت، : أندريه لومري  -4

])2([Armand Abécassis : : La pensée juive (Espaces de l’oubli et mémoires du 
temps), éd Librairie général française, Paris, 1989, p 53-54.  

])3 ([Ibid, p 71.  
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ِر النَّفسيَِّة السَّلبيَّة الَّيت خلَّفَ          ْتها َجترِبُة السَّيب البابِلّي يف أوساِط اليهوذيِّني، وعلى الرَّغِم ِمَن اآل

إالَّ أنَّ الكثَري ِمَن الباِحثني ُجيِمعوَن على أنَّ َهِذِه التَّجربَة الَّيت َمرُّوا، وهم ببابَل، بعيداً َعْن أرِض 
لّنسبِة إليهم   .فلسطَني كاَنْت ُمفيَدًة 

َجها البابليُّوَن اّجتاَه . وطنيَّة والّسياسيَّةحقَّاً لََقْد ُجّرِدوا ِمْن هويَِّتهم ال    َ غَري أنَّ الّسياسَة الَّيت 
م يف مناِطَق ُحمدَّدٍة ما زاَلْت معروفًة حىتَّ اآلن، ساَمهْت يف بَقاِئهم،  تمثِّلة يف إسكاِ

ُ
اليهود، امل

لوا إليها جتَمعاِت الَّيت ُرحِّ
ُ
م االسِتقراُر ُهَناَك إىل َدرجِة وطاَب هلَُ  1،وحاَلْت دوَن َتذويِبهم داخَل امل

ً صاِغيًة،  ْد آذا أنَّ قراَر الَعودة إىل ِفلسطَني الَّذي َأصدَر ُهُكوَرُش الفارسيُّ لَصاِلِح اليهوذّيني مل جيَِ
بلَ  َ نفّيَني فضََّل البقاَء يف 

َ
  .بْل إنَّ أغَلَب امل

نَفى كاَنْت، إذاً، َخطوًة حاِمس       
َ
  ًة جسََّدِت االنتقاَل ِمْن ُمستوى الَيهوذيَّةإنَّ َجترِبَة امل

Judéisme  َريداً، أال وهَو بُكلِّ ما َحتِمُلُه ِمْن َدالالٍت ِعرقيٍَّة وُجغرافيٍَّة إىل ُمسَتوًى أكثَر جت
 إنَّ الَيهوديََّة، هي يف َحقيقِة األمِر طريقٌة للَحياِة وللتَّفكِري، تَعُكسُ . Judaïsmeيَّة ُمسَتوى الَيهو 

ً ُحمدَّداً هو القرُن السَّادُس قـَْبَل املِيالدِ  ِبُل، وزما ً ُحمدَّداً هو    .َمكا

وكاَنْت  2،"أرموند أبو كاسي"وِخالفاً لليهوذيَِّة الَّيت نشَأْت بِفلسطَني، كما أشاَر إىل َذِلَك     
ألرِض، فإنَّ الَيهوديََّة هَي ِمْن إِبد ا ال ُتدَرُك إدراكاً ُمرتَِبطَة ارتِباطاً يوميَّاً  َّ نَفى، وِمن هنا فِإ

َ
اِع امل

َنْت الَيهوذّيَني، وساَمهَْت . َصحيحاً إالّ يف َضوِء َهَذا االنِفصاِل اجلُغرايفّ  نَفى هي الَّيت مدَّ
َ
إنَّ َجتربَة امل

                                                                                                                                                                               

  

1-Armand Abécassis : : La pensée juive (Espaces de l’oubli et mémoires du 
temps), éd Librairie général française, Paris, 1989, p 53-54. 

2-  Ibid, p 71. 
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ُسرعاَن ما تُرِجَم  بشكٍل كبٍري يف توحيِد َكِلمِتهم، َوَولَدت لديهم أكثَر ِمْن َذِلَك ِحسَّاً دينيَّاً قوًَّ 
ِقباِهلم على الَبدِء يف َمجِع وَتدويِن التَّوراة نَّ َهِذِه احلِقبَة ِمْن . على أرِض الواِقِع  ُب التَّذكُري  وجيَِ

ريِخ اإلنسانيَِّة َشهَدْت، والسيَّما يف الشَّرِق وأقصى الشَّرِق، َحتوُّالٍت ُكربَى ِمثَل 
هيَك َعْن ِبدايِة َنشأِة الفلسفِة، وما كاَنْت َمتوُر بِه ). زرادشت(، و )بوذا(، و)كونفشيوس(ظهورِ 

غَري أنَّ املِيالَد احلقيقيَّ لليهوديَِّة سيتحقَُّق يف ِظلِّ الدَّولِة . الثَّقافُة البابليَُّة ِمْن ِميثولوجيَّاٍت وأساطريَ 
م، َمتكََّنت ِمْن َبسِط .ق 550ثَّاين حوايلاألمخينيَّة، وهَي ُأسَرٌة ماِلكٌة فارسيٌَّة أسََّسها ُكوَرُش ال

َعْزرَا : (نُفوِذها على الشَّرِق القدِمي، ومن توحيِد أجزائِه، ويعوُد الفضُل فيَذِلَك إىل َرجَلِني اثَنِني مها
خِلصEsdras le scribe الورَّاق

ُ
  ).Cyrus le messie، وُكوَرُش امل

م، .ق 540على الدَّولة البابليَّة، واحتالِل عاِصمِتها سنَة  ِمَن القضاءِ )ُكوَرشُ (فبعَد أن متكَّنَ       
نفّيِني إىل أُوُرَشليَم، َمَع 

َ
َدَر إىل إصداِر مرسوٍم يَتضمَُّن أمراً بعودِة امل ومبُجرَِّد أن اسَتتبَّ لُه األمُر، 

َِعادِة بناِء اهلَيَكلِ الَّذي لن يتمَّ بناُؤُه إالَّ يف َعهدِ  لكِ  السَّماِح َهلُم 
َ
. م.ق 516حوايل ) داريوسَ (امل

ومن دوِن الدُّخوِل يف التَّفاصيِل التَّارخييَِّة الَّيت َيصُعُب التَّثبُُّت ِمْن َمدى صحَِّتها، والَّيت ال َيسَمُح 
جاُل للتَّوسُِّع فيها، فإنَّ ما يَنَبغي أن نتوقََّف عنَده هو ارتباُط اسِم َعْزرَا بعمليَِّة مجِع وتدوينِ 

َ
 امل

ً ِمْن جيٍل : وعمليَُّة اجلمِع والتَّدويِن تَفِرتُض أمَريِن اثَنِني مها. التَّوراة إمَّا أنَّ التَّوراة كاَنْت تُنَقُل شفوَّ
ا كاَنْت عبارًة َعْن أسفاٍر  َّ إىل آخَر فدَعت الضَّرورُة إىل تدويِنها ِحفاظاً هلا ِمَن الضَّياِع، وإمَّا أ

ناِسِب ِجلمِعها ُمستِقلٍَّة وُمتفّرِقةٍ 
ُ
وهذاِن االحتماالِن، على الرَّغِم ِمْن َوجاَهِتهما، . فجاَء الَوْقُت امل

ا ما َيصَطِدمان بقصِة اختفاِء التَّوراة، وتعدُّد الفرضيَّات بشأِ َّ لتَّزاُمِن . فِإ ا  َ ُح فُقدا فُهَناَك َمْن يُرجِّ

اية قضاءٍ م على .ق 1076َمَع استيالِء الفلسطينّيَني حوايل  . الكاهن "عال" بوِت العهِد يف 
ِم  وقد ظلَّ التَّابوُت قرابَة سبعِة أشُهٍر يف ُملكيَِّة الفلسطينيَِّني حىتَّ اسرتجَعه اليهوُد يف أ

بوِت الَعهِد على التَّوراة). صموئيلَ (النَّيبِّ  فاَجَأَة غَري السَّارِة هَي عدُم احتواِء 
ُ
جاَء يف . غَري أنَّ امل
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َجِر اللََّذاِن َوَضَعُهَما ُموَسى ُهَناَك ِيف ُحورِيَب  ( : ْفر امللوِك األوَّلسِ  ملَْ َيُكْن ِيف التَّابُوِت ِإالَّ َلْوَحا احلَْ
  1).ِحَني َعاَهَد الرَّبُّ َبِين ِإْسرَائِيَل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن أَْرِض ِمصرَ 

ب  إىل نَقِلِه إىل اهلَيَكِل ) ُسَليمانُ (وِت الَعهِد حَني عمَد النَّيبُّ ويَرى آخروَن أنَّ التَّوراَة مل تُكْن يف 
ُوُرَشليمَ  فـََقاَل ِحْلِقيَّا اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم (: ويَروي ِسْفر امللوِك الثَّاين العثوَر على التَّوراةِ . الَّذي بَناُه 

ْفر ِلَشافَاَن فـََقرَأَهُ ]. ْيِت الرَّبِّ َقْد َوَجْدُت ِسْفر الشَّرِيَعِة ِيف بَـ : [ِلَشافَاَن اْلَكاِتبِ  . َوَسلََّم ِحْلِقيَّا السِّ
َقْد أَفـْرََغ َعِبيُدَك اْلِفضََّة اْلَمْوُجوَدَة ِيف اْلبَـْيِت َوَدفـَُعوَها ِإَىل : [َوَجاَء َشافَاُن اْلَكاِتُب ِإَىل اْلَمِلِك َوقَالَ 

َقْد أَْعطَاِين ِحْلِقيَّا اْلَكاِهُن : [َوَأْخبَـَر َشاَفاُن اْلَكاِتُب اْلَمِلكَ .]َيِد َعاِمِلي الشُّْغِل وَُكَالِء بـَْيِت الرَّبِّ 
  .2)الشَّرِيَعِة َمزََّق ثَِيابَهُ فـََلمَّا مسََِع اْلَمِلُك َكالََم ِسْفر .. َوقـَرَأَُه َشافَاُن أََماَم اْلَمِلكِ ]. ِسْفراً 

. م.ق 587بعَد َدماِر أُوُرَشليَم على َيِد البابلّيَني سنَة ويَعَتِقُد الكثريوَن أنَّ التَّوراَة ضاَعْت       
ا تنتمي،  واألمُر الَّذي ال َشكَّ فيه، أنَّ ِإمكانيََّة اختفاِء التَّوراِة يف َهَذا الَعهِد أمٌر غُري ُمستبَعٍد ألَّ

غالِء املادَِّة اخلام الَّيت أوًال، إىل مرحلِة اللَّفائف الَّيت تتميـَُّز بكِرب َحجِمها، وصعوبَة َتصفُِّحها، و 
ُتصنع منها، ُيضاُف إىل َذِلَك، أنَّ ُملكيََّة التَّوراِة، أو أيِّ كتاٍب ديينٍّ آخَر، مل تُكْن ُمشاَعًة، بْل  

ِمسه والسيَّما  كاَنْت ِحكراً على ِفئٍة َحمدوَدٍة ال تَتعدَّى يف غالِب األحياِن رجاَل الّدين، والنَّاطِقني 
خَذ بعِني االعتباِر بُعَد املسافِة الزَّمنيَّة ما . ة الِعباَدِة يف اهلَيَكِل الَيهوديّ َمَع َمركزيَّ  ُب أن  كما جيَِ

غَري أنَّ احللقَة املفقودَة . بَني نزوِل التَّوراِة على النَّيبِّ موسى وبدايِة َمجِعها وتدويِنها على َيِد َعْزرَا
كّوِنِة للتَّوراةِ  تَتمثَُّل يف أنَّنا َجنَهُل أو ال نعرفُ 

ُ
هِل استَـَقاها َعْزرَا . إالّ القليَل َعْن كيفيَِّة َمجِع املادَِّة امل

ِمْن َمصاِدَر َشفويٍَّة؟ أو اعتَمَد على ُصحٍف َمكتوبٍة؟ وهل قاَم بعمليَِّة تَنسيٍق وَحتريٍر وُمراَجعٍة 
وروثِة؟

َ
نتماِء اإليديولوجيِّ َدوٌر يف اإلبقاِء على أو نقَلها كما وصَلْت إليه؟ وهل كاَن لال  للتَّوراِة امل

  بعِض األسفاِر أو بعِض اإلصَحاحاِت وإقصاِء ُأخرى؟

                                                           

لوِك األوَّل  -  1
ُ
  9: 8ِسْفُر امل

لوِك الثَّاين -  2
ُ
  11-8، 22: ِسْفُر امل
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يتَعْزرَا  كاَن السُّؤاُل، َألَمٍد َطويٍل، ُمنَصبَّاً على هْل َمهمَُّة َعْزرَا كاَنْت : ، وحتديداً حوَل ما 
شكِّلِة لقانوِن 

ُ
التَّوراِة، وتصحيِح بعِض اهلفواِت، أو أنَّه كاَن تَنَحِصُر، فقط، يف َحتديِد األسفاِر امل

ِعاَدِة ِإنشاِء التَّوراةِ الَّيت َمتَّ ِإتالُفها يف احلريِق الَّذي شبَّ يف اهلَيَكِل؟   يَقوَم َعْن طريِق الوحِي 

ُح َذِلكَ  كاَن   ، يـَتَـَعلَّق األمًر ِبكتابٍ )  Jean Bernierجان برنييه( يف احلالَتِني َمَعاً، كما يوضِّ
لشَّرعيَِّة الَّيت اسَتمدَّها قـَْبَل جمَِيءِ  وَخيتِلُف ُعلَماُء نقِد . 1َعْزَرا  َموجوداً، وَحيَظى أكثَر ِمْن َذِلَك 

قدَّس فيما َعدا ذلكَ 
ُ
هو الَّذي  َعْزرَا ، فإنَّ "Spinoza -سبينوزا روخ" لنِّسَبة لِـ . الكتاِب امل

       . َمصاِدَر َمكتوبٍَة، غَري أنَّه ملَْ ُحيَدِّْد طبيعَتها، وال َمصَدَرهاألََّف التَّوراَة اِنِطالقاً ِمْن 

نَّ  Richard (Simon ريشارد سيمون(ويذهبُ        ُومساِعِديه ِمَن   َعْزرَا  إىل القوِل 
ريَخ العربانيَِّني، والشَّريعَة الَّيت أَنَزَهلا هللاُ ِاعتِ  ماداً على نصوٍص َمنسوبٍَة الَكَتبِة َوَضعوا َعَمًال َيشَمُل 

كاَنْت َحمفوظًة يف األرشيفِ  نَّ . إىل موسى، وُمذكَّراٍت تَعوُد إىل كتاٍب ُعموميِّني َ وُيضيُف قاِئالً 
ا َنسَخٌة أصليَّةٌ  َّ ِِشراِف َعْزرَا يَنبغي أن يـُْنظََر إِليها كأ نَّ   .التَّوراَة الَّيت ُدوَِّنْت  ريشارد (َمَع الِعلِم 

ا ليَسْت ُمطابَِقًة للتَّ ) ونسيم َّ عرَِفِة 
َ
  .2ورَاِة الَّيت نَزَلت على موسىيَعِرُف حقَّ امل

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 - Jean bernier : La critique du pentateuque de Hobbes à Calmet, édHonoré 
Champion, Paris, 2010, p 250-251. 
2 - Ibid, p 252-253 
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  احملاضرة السابعة 

  
 :عصر اليهودية  - 2

رخيهم يْبَدأ من ِإْسَرائِيل         َوُهَو يـَْعُقوب بن ِإْسَحاق بن ِإبـْرَاِهيم اْخلَِليل  -ِإن 
، ) أَرض فلسطني(الَِّذي َنشأ وعاش ِيف أَرض الكنعانيني  -لسََّالم َعَلْيِهم الصََّالة َوا

  :َوقد ولد َلُه اثـَْنا عشر ولدا من أَربع نْسَوة وهم كاآليت
  .رأوبني، َمشُْعون، الوي، يهوذا، يّساَكُر، زبلون وأمهم ليئة -
  .وأمهما راحيل -يُوُسف َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم، بنيامني  -
  .وأمهما بِْلهة َجارِيَة راحيل -نْفتايل  َدان، -
  .وأمهما زِلفة َجارِيَة ليئة -جاد، ُأشري  -

 .َوَهُؤَالء اْألَْوَالد اإلثنا عشر هم أصل األسباط اإلسرائيليني

َالة مثَّ قصَّة يُوُسف َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم اْلَمْشُهورَة َمَع إْخَوته وأبيهم يـَْعُقوب َعَلْيِه الصَّ      
مصرمعززين مكّرمني ِيف ظّل يُوُسف  وبنيه للعيش ِيف أَرض) يـَْعُقوب( َوالسََّالم، وانتقال ِإْسَرائِيل

  .َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم
َوبعد َوفَاة يـَْعُقوب ويوسف َعَلْيِهَما الصََّالة َوالسََّالم وتوايل السنون وتعاقب اْلُمُلوك، تغري      

ائِيل ِيف مصر من اْلِعزَّة والكرامة ِإَىل املذلة واملهانة، ِألَن ِفْرَعْون مصر اضطهد بين َحال بين ِإْسرَ 
  .ِإْسرَائِيل واستعبدهم

َفأْرسل هللا تَبارك َوتـََعاَىل ُموَسى َوَهاُرون َعَلْيِهَما الصََّالة َوالسََّالم اْبين ْعمرام بن قـََهات بن     
ميَان الوي بن يـَْعُقوب َعَلْيِه الصََّال  م ِإَىل اْإلِ ملعجزات لدعو ة َوالسََّالم ِإَىل ِفْرَعْون َوَقومه مؤّيدين 

ته، َفأمر  َّ وآ ِ َّ َوحده َورفع اْلَعَذاب َعن بين ِإْسرَائِيل، فكذب ِفْرَعْون َوَقومه وعصوا وََكفُروا  ِ
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هم ِفْرَعْون جبُُنوده، فأغرقهم هللا ِيف اليّم، هللا َرُسوله ُموَسى َأن خيرج ببين ِإْسرَائِيل من مصر، فأتبع
  .وَجنَّا ُموَسى َوَقومه ِإَىل أَرض سيناء

َوَوعدهْم ) بَيت اْلُمَقّدس َوأَْرض اْخلريَات(َفأَمرهْم هللا عز َوجل َأن يدخُلوا اَألْرض املقدسة       
َ قـَْوِم اذُْكُروا  َوِإْذ قَالَ {: لنصر، َوطلب ُموَسى َذِلك من قومه، فـََقاَل عز َوجل ُموَسى لَِقْوِمِه 

ُكْم َما ملَْ يـُْؤِت َأَحداً ِمَن الْ  َ َِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَْنِبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوكاً َوآ َ قـَْوِم نِْعَمَة ا َعاَلِمَني 
ُ َلُكْم َوال َّ َقِلُبواتـَْرَتدُّوا َعلَ  اْدُخُلوا اَألْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّيت َكَتَب ا رُِكْم فـَتَـنـْ َ   .1}ى أَْد

لتيه ِيف صحراء سيناء أَْربَِعَني سنة َيِسريُوَن َدائِما َال يـَْهَتُدوَن لِْلُخُروِج ِمْنُه      َفحكم هللا َعَلْيِهم 
هم َحىتَّ َماَت َذِلك اجليل املتخاذل الَعاِصي الَِّذي خرج بِِه ُموَسى من مصر َولَقي من أذا

م َما َال يُوصف   .وعصيا
َوُتوّيفِ َهاُرون َومن بعده ُموَسى َعَلْيِهَما الصََّالة َوالسََّالم ِيف َذِلك التيه، َوأقَام هللا ِيف بين ِإْسرَائِيل  -

ة َعَلْيِهَما الصََّالة َوالسََّالم نَبيا َهلُم َخليَفة َعن ُموَسى َعَلْيِه الصََّال ) َفىت ُموَسى(يُوَشع بن نون 
َوالسََّالم، َوملا انْـَقضْت ُمدَّة التيه خرج يُوَشع َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم ببين ِإْسرَائِيل ِإَىل بَيت اْلُمَقّدس 

َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا {فحاصرها َوفتحَها هللا َعَلْيِهم، َوأمرهْم هللا عز َوجل ِحني ُدُخوهلْم اَألْرض املقدسة 
ُكْم  َهِذِه اْلَقْريَةَ  َ ُتْم َرَغداً َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّداً َوُقوُلوا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَا َها َحْيُث ِشئـْ َفُكُلوا ِمنـْ

َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم َفأَنْـزَْلَنا َعَلى الَِّذيَن ظَلَ  ِمَن  ُموا رِْجزاً َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنَني فـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ
  .2}السََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ 

َوبعد ُدُخوهلْم اَألْرض املقدسة َبَدأَ يُوَشع َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم يكمل فتوحاته َويقسم اْألَرَاِضي  -
سََّالم توىل قيادة الَِّيت غنمها على َأْسَباط بين ِإْسَرائِيل اإلثين عشر، َوبعد َوفَاة يُوَشع َعَلْيِه الصََّالة َوال

م م املؤرخون املراحل التارخيية الَِّيت مرت على بين ِإْسَرائِيل ُمْنُذ  َومن ُهَنا. بين ِإْسرَائِيل قضا يـَُقسِّ
  :ِإَىل العصور اْآلتَِية) فلسطني(ُدُخوهلْم اَألْرض املقدسة 

  .عصر اْلُقَضاة  - أ
   َأْسَباط بين ِإْسرَائِيل اإلثين عشر بعد َوَفاة يُوَشع بن ِنْسَبة ِإَىل اْلُقَضاة الَّذين تَوّلوا احلكم ِيف       

                                                           

  20: سورة املائدة، اآلية -  1
  58: سورة البقرة، اآلية -  2
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خر قَاض لبين ِإْسرَائِيل َوُهَو صموئيل، َوُمدَّة َهَذا  َتِهي َهَذا اْلَعْصر  نون َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم، َويـَنـْ
َذا اْلَعْصر َال تزيد سنة على ِحَساب سفر اْلُقَضاة، َوالتَّْحِقيق العلمي يثبت َأن هَ  350اْلَعْصر 

ته َعن    .َعام100مدَّ
َومن مسات َهَذا اْلَعْصر َكثْـَرة النزاعات واحلروب الداخلية واخلارجية َبني األسباط اإلثين عشر     

َوَغريهم، وتكرر حوادث االرتداد َواْلكْفر ِمنـُْهم، وانتشار الزَِّ بَينهم ، وحينما فسد اْلُقَضاة َوأخُذوا 
لظلم واهلوى طلب بَنو ِإْسرَائِيل من َنِيب َهلُم يدعى الّرِْشَوة  َوُهَو ) صموئيل(وحكموا َبني النَّاس 

م َأن ْخيَتار َهلُم ملكا يوحد صفوفهم َويُِقيم النظام بَينهم َويـَُقاتل أمامهم، َوِبَذِلك يْبَدأ  آخر قضا
  .اْلَعْصر الثَّاِين َوُهَو عصر اْلُمُلوك

  .عصر اْلُمُلوك -ب 
ْخِتَيار شاؤل ملكا على بين ِإْسرَائِيل، مثَّ َداُود، مثَّ ُسَلْيَمان َعَلْيِهَما الصََّالة َوالسََّالم     ِ   .َويبدأ 

بَِناء َداُود َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم للهيكل، وإمتام بنائِِه ِيف عهد : َومن أبرز حوادث َهَذا اْلَعْصر
، وتكرر حوادث االحنراف َواْلكْفر ِيف ) هيكل ُسَلْيَمان(السََّالم وتسميته بـ ُسَلْيَمان َعَلْيِه الصََّالة وَ 

بين إسرائيل َوبعد َوفَاة ُسَلْيَمان َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم انقسمت مملكة بين ِإْسَرائِيل، وََكاَن َذِلك 
  .بداية اْلَعْصر الثَّاِلث

  .عصر انقسام مملكة بين ِإْسَرائِيل -ج 
بعد َوفَاة ُسَلْيَمان َعَلْيِه الصََّالة َوالسََّالم اْجتمع بَنو ِإْسَرائِيل ِيف أورشليم لتنصيب رحبعام بن       

ُسَلْيَمان َمَكان أَبِيه، َوَلكنُهْم اشرتطوا َعَلْيِه َختْفيف اْألَْحَكام الَِّيت َفرضَها َعَلْيِهم ُسَلْيَمان، لكنه 
وََكاَن أحد قادة جيوش (ِإَىل مبايعة يربعام بن نباط ) َأْسَباط 10(رفض َذِلك فاحناز ُمعظم الّشعب 

يع سبطا يهوذا ) ُسَلْيَمان فانشق َعنُه وهرب ِإَىل مصر َوَعاد ِإَىل فلسطني بعد َوَفاة ُسَلْيَمان َوَ
ََذا انقسمت مملكة بين ِإْسرَائِيل ِإَىل دولتني متنازعتني   :وبنيامني رحبعام، َوِ

) اململكة الشمالية(َأو ) مملكة ِإْسرَائِيل َأو مملكة السامرة(ِإْحَدامهَا ِيف الشَمال َوتَسمى  - 1
  .الَِّيت بناها يربعام) شكيم(وعاصمتها 

  ) .أورشليم(وعاصمتها ) اململكة اجلنوبية(أَو ) مملكة يهوذا(َواْألُْخَرى ِيف اْجلُنوب َوتَسمى  - 2
َِْيت وأبرز حوادث َهَذا اْلَعْصر مَ    :ا 
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ُهم َمرَّات  -أ  ُوُقوع بين ِإْسرَائِيل ِيف الّرِدَّة َواْلكْفر والفجور ُمْنُذ بداية عصر االنقسام وتكرر َذِلك ِمنـْ
  .عديدة ِيف أزمنة ُخمَْتلَفة

  .سلسلة احلروب والنكبات املستمرة َبني اململكتني َوَمَع اْلِبَالد اْلُمَجاورَة َهلَا -ب 

على مملكة ِإْسرَائِيل الشمالية، ) تْغلث فالسر(شوري بقيادة اإلمرباطور اآلشوري اْلَغْزو اآل - جـ 
ائياً َونقل من بَِقي من أَهلَها أسرى ِإَىل آشور  َها وتدمريها تدمرياً  على َيد ) اْلعرَاق(َواْلَقَضاء َعَليـْ

َِ 722اإلمرباطور اآلشوري سرجون الثَّاِين ِيف َعام    .ايَة مملكة ِإْسَرائِيل الشماليةم، َوِبَذِلك َكاَنت 
َها من غري قصد ِيف عهد اْلملك  -د  ضَياع التـَّْورَاة وإمهاهلا سنوات مديدة مثَّ ادَِّعاء العثور َعَليـْ

  .يوشيا من ُمُلوك مملكة يهوذا بعد تدمري مملكة ِإْسَرائِيل

  .نقسام البابلياالعصر  - د   
وتناضل الطامعني ِفيَها من أجل اْلبَـَقاء ِإَىل َأن َجاَء ِفْرَعْون  بقيت مملكة يهوذا اجلنوبية تكافح      

م فاحتلها، َواْستمّر ِيف زحفه فاحتل مملكة ِإْسرَائِيل . ق 608مصر فزحف على مملكة يهوذا سنة 
ر لَذِلك البابليون  الَّذين خلفوا اآلشوريني  - الَِّيت َكاَنت قد َسَقطت َحتت سلطة اآلشوريني، َوقد 

م و  الَِّذي احتل أورشليم وأحرق هيكل ) نبوخذ نصر(َوَجاُءوا بقيادة ملكهم ْخبتنصر  -ورثوا ممتلكا
بل َوَهَذا  ُسَلْيَمان وهدمه، ودّمر أسوار ومنازل أورشليم، َوأخذ من بَِقي من بين ِإْسرَائِيل عبيدا ِإَىل 

رِيخ اْليـَُهود بـ  َ التدمري (تـَْقرِيًبا، َوِفيه َوقع . م. ق 586سنة ) بلياْألسر َأو السَّيب البا(َما يعرف ِيف 
هليكل ُسَلْيَمان، وََكاَن َذِلك اْلَقَضاء املربم على مملكة يهوذا أَو َما تبقى من مملكة بين ) األول

  .ِإْسَرائِيل
ا َعن الّدين اْحلق َوقد َعاَش بَنو ِإْسرَائِيل ِيف املنفى َأو السَّيب البابلي ُمدَّة َطوِيَلة، احنرفوا خالهل     

ثروا بوثنية أسيادهم البابليني َومن َجاَء بعدهمْ    .و

  .عصر العودة من السَّيب ِإَىل أورشليم - هـ 
م، َوأْظهر ملك اْلفرس . ق 539ِيف سنة       بل وورثوا ممتلكا ) كورش(م احتل اْلفرس ِبَالد 

لعود م، َوَلِكن الكثريين . ق 536ة ِإَىل فلسطني سنة تعاطفا َحنْو بين ِإْسرَائِيل َحْيُث مسح َهلُم 
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َبل وََكاَن  بل، َوَعاد بَعضهم على ُصوَرة مجاعات َكاَن َأوهلَا بقيادة َزرََّ ِمنـُْهم فضلوا اْلبَـَقاء ِيف 
  .َعددهْم مخسني ألف يـَُهوِدّي مثَّ َحتت قيادة عزرا مثَّ حنميا

َِْيت    :وأبرز حوادث َهَذا اْلَعْصر َما 
  .ِديَنة أورشليم وهيكل ُسَلْيَمانِإَعاَدة بَِناء مَ  - 1
َن  - 2 ِ من حفظه، َوأَنه الَِّذي  -ِيف السَّيب البابلي  -أَعاد التـَّْورَاة املفقودة ) عزرا(يْزعم اْليَـُهود 

رَة  . اِمس قِيف اْلقرن اخلَْ (مجع أسفار اْلكتاب اْلُمَقّدس ونظمها، َوأَنه مؤسس نظم اْليَـُهود اْلُمَتَأخِّ
  .) الكاهن اْلَكاِتب َأو اْلوراق(َولَذِلك يلقب بـ ) م

سبورا(عصر الشتات  - و   ).الد
َا اْليَـُهود سنة     م دّمر اإلمرباطور الروماين 70على أثر ثورة من الثورات املتكررة الَِّيت َكاَن يقوم 

نَِية َوقت) هيكل ُسَلْيَمان(تيطس  َ   .داْليَـُهو  ل وسىب عددا َكِبريا منمرّة 
نوس الَِّذي دّمر َمِديَنة 135َوِيف سنة       م َقاَم اْليَـُهود بثورة ُأْخَرى زمن اإلمرباطور الروماين أدر

إيليا  (َكِبري آِهلَة الرومان وغّري اْسم اْلَمِديَنة ِإَىل ) جوبيتري(أورشليم، َوبىن َمَكان اهليكل معبًدا لـ 
ْلَقْتِل والتعذيب والتشريد َوالنـَّْفي ومنعهم من ُدُخوهلَا ، وختلص من اْليَـُهود) كابيتولينا ِ . 2ِفيَها 

َعمَّا َكانُوا َعَلْيِه من قبل ُمْنُذ التدمري الثَّاِين للهيكل  -فازداد تَشتت اْليَـُهود وتفرقهم ِيف أحناء اْلَعامل 
  .ِيف دَول آسيا وأورو وإقريقيا -

م أَيْـَنَما حلوا، وتعرضوا لنقمة أهل اْلِبَالد الَِّيت يسكنون َوَمَع تشتتهم فَِإن اْلَعَذاب كَ       اَن حيل 
ِفيَها ِبَسَبب كفرهم وفسقهم وفسادهم وإفسادهم ِيف اَألْرض وإشاعتهم للفنت والرذائل َوأكل أَْمَوال 

ُهم ْلَباِطِل قَاَل هللا تـََعاَىل َعنـْ ِ َِّ َمغْ {: النَّاس  ُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِمبَا َقاُلوا َبْل َوقَاَلِت اْليَـُهوُد يَُد ا
 ً ُهْم َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَيا َنا  َيَداُه َمْبُسوطََتاِن يـُْنِفُق َكْيَف َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثرياً ِمنـْ وَُكْفراً َوأَْلَقيـْ

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِإَىل يَـ  ُ َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض بـَيـْ َّ راً لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها ا َ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما َأْوَقُدوا 
 َُّ   .1} َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ َفَساداً َوا

                                                           

  64 :سورة املائدة، اآلية -  1
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َِن سّلط َعَلْيِهم من يسومهم سوء اْلَعَذاب ِإَىل يـَْوم اْلِقَيامَ  ة قَاَل َفَكاَن ِعَقاب هللا عز َوجل َعَلْيِهم 
َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ِإنَّ َربََّك لَ {: تـََعاَىل  َذََّن َربَُّك لَيَـبـْ َ َسرِيُع َوِإْذ 

  .}نَُّه َلَغُفوٌر َرِحيمٌ اْلِعَقاِب َوإِ 
نيني والبطالسة املصريني َفسلط هللا َعَلْيِهم اآلشوريني والفراعنة املصريني والبا        بليني واليو

الوثنيني مثَّ الرومان الوثنيني والنصرانيني َقِدميا وحديثاً لقرون عديدة، مثَّ بعد بعثة النَِّيب صلى هللا 
 َعَلْيِه َوسلم سلطه هللا عز َوجل َعَلْيِهم فَأجلى بين قينقاع َوبين النَِّضري َعن اْلَمِديَنة النـََّبوِيَّة َوقتل بين

خراجهم من َجزِيَرة اْلَعَرب فـََقاَل  قـَُرْيظَة َوَحارب يهود َخيـَْرب َحىتَّ استسلموا َلُه وصاحلوه، مثَّ أوصى 
  .َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم

  

  الكتب املقدسة عند اليهود      

  :العهد القدمي: أوال

األسفار اليهودية، بينما تسمى عند التسمية أطلقها املسيحيون للتمييز بني أسفارهم و  هوهذ     
خ" اليهود بـ  التوراة، أسفار أنبياء، الكتب ( واليت هي اختصار لألقسام الثالثة ألسفارهم " التا
  ,)التارخيية

لعهد القدمي التوراة . كلمة العهد يف التوراة تعين الوعد الصادق من هللا تعاىل لإلنسان      واملقصود 
ا من مجيع ا وقسموا العهد القدمي إىل ثالثة . قبل عيسى عليه السالم" املنسوبة لألنبياء"ألسفار وملحقا

ت )من  يشوع إىل امللوك األول واشعيا وارميا(، األنبياء)من التكوين إىل التثنية(الشريعة: أقسام  ، الكتا
م و (اقية الب ا دّونت أصال يف العربية وهذه األسفار مجيعه ...)دانيال واألمثال اخلاملزامري، وأخبار األ

  1.ماعدا بعض املقاطع يف اآلرامية

  أقسام التناخ   

                                                           

ض، الطبعة اخلامسة ، ص1   1098ـ مانع بن محّاد اجلهين، املوسوعة املّيسرة، دار الندوة العاملية، الر
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وراة على يطلق النصارى اسم الت ، بينماعربانية تعين الشريعة أو الناموسكلمة   :التوراة -
  .مجيع أسفار العهد القدمي

ا يف اصطالح اليهود    يده مخسة أسفار يعتقدون أن موسى عليه السالم كتبها ب: ويراد 
ا  وهذه  ةنية تعين مخسه أي األسفار اخلمسوهي كلمة يو" بنتا"نسبة إىل " بنتاتوك"ويسمو

  :األسفار هي
رض، وآدم، واألنبياء بعده إىل موت ن خلق السموات، واألويتحدث ع: سفر التكوين -1

  يوسف عليه السالم
إىل  السالمعليه  يوسف ويتحدث عن قصة بين إسرائيل من بعد موت: سفر اخلروج -2

  .خروجهم من مصر، وماحدث هلم بعد اخلروج مع موسى عليه السالم
وهو نسبة إىل سبط بين الوى بن يعقوب الذي من نسله موسى وهارون : سفر الالويني - 3

ألمور الدينية وهم املكلفون  عليهما السالم، وأوالد هارون هم الذين فيهم الكهانة أي القيام 
م وبعض الشعائر الدينية  حملافظة على الشريعة وتعليمها الناس، ويتضمن هذا السفر أموراً تتعلق 

  .األخرى
وهو معين بعدِّ بين إسرائيل، ويتضمن توجيهات، وحوادث حدثت من بين : سفر العدد -4

  .إسرائيل بعد اخلروج
نتهي هذا عليهم مره أخرى، وي يوامر والنواهالشريعة، وإعادة األويعين تكرير : سفر التثنية -5

  .بذكر موت موسى عليه السالم وقربهالسفر 
  :وهي ثالثة عشر سفرا :األسفار التارخيية    
-7امللوك األول  - 6صموئيل الثاين - 5صموئيل األول -4راعوث - 3القضاة - 2يشوع  -1

م األول - 8امللوك الثاين م الثاين  -9أخبار األ ري إست -12حنميا  -11عزرا  -10أخبار األ
ن -13   .يو

وهذه األسفار حتكي قصة بين إسرائيل من بعد موسى عليه السالم إىل ما بعد العودة من        
م  السيب البابلي إىل فلسطني، وإقامتهم للهيكل مرة أخرى بعد تدمريه،ماعدا سفري أخبار األ
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ا تعيد قصة بين إسرائيل وتبتدئ بذكر مواليد آدم على سبيل االخ تصار إىل السنة األول والثاين فإ
  .األوىل ملَِلك الفرس قورش

ن          .الذين أرسل إليهم حيكي قصته مع أهل نينوى) السالم يونس عليه"وكذلك سفر يو
  :وهي مخسة عشر سفراً  :أسفار األنبياء

عوبد  -8. عاموس -7يوثيل  -6هوشع  - 5دانيال  - 4حزقيال  -3إرميا  -2أشعيا  -1
  .2مالخى -15زكر  - 14حجى  -13صفنيا  - 12. حبقوق -11حوم  -10ميخا  -9

وهذه األسفار يغلب عليها طابع الرؤى، والتنبؤات مبا سيكون من حال بين إسرائيل، وحال الناس 
لعودة والنصر ديدات لبين إسرائيل، ووعود  والذين نسبت إليهم هذه األسفار . معهم، وفيها 

بل وبعد  هم ممن م هكانوا زمن السيب إىل  ) األسفار األدبية(أسفار احلكمة والشعر ، وتلحق 
  .1مراثي إرميا -5نشيد اإلنشاد  - 4اجلامعة  - 3األمثال  -2أيوب  - 1:وهي مخسة أسفار.

  التلمود:  اني   

  :تعريفه  
نة وأداب اليهود وهو يتكون من جزئني: التلمود هو     :تعليم د
  .الشريعة املكررة مبعىن املعرفة أو: ويسمى املشناه: منت  
  .ومعناه اإلكمال: ويسمى مجارا: شرح  
  :هتدوين 

التلمود هو القانون أو الشريعة الشفهية اليت كان يتناقلها احلاخامات الفريسيون من اليهود سراً 
  .جيًال بعد جيل

م خلوفهم عليها من الضياع دونوها، وكان تدوينها يف القرنني األول والثاين بعد امل     يالد، مث إ
  ".املشناه"وأطلق عليها اسم 

وأُلَِّفْت هذه الشروح يف فرتة طويلة "مجارا " مث شرحت فيما بعد هذه املشناه ومسي الشرح    
  .امتدت من القرن الثاين بعد امليالد إىل أواخر السادس بعد امليالد

                                                           

ن اليهودية والنصرانية سعود بن عبد العزيز اخللف -1 ض، اململكة العربية / دراسات يف األد مكتبة أضواء السلف، الر
 76-74ص/1اجلزء /م2004/هـ1425،  4ط السعودية
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بل، وحاخامات فلسطني، مث مسي املنت وهو املشن اه مع الشرح وتعاقب على الشرح حاخامات 
بل، وما كان " التلمود" وهي مجار  بل مسي تلمود  وما كان عليه تعليقات وشرح حاخامات 

  .1عليه شروح حاخامات فلسطني مسي تلمود فلسطني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 121-120املرجع السابق صسعود بن عبد العزيز اخللف  -1
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   احملاضرة الثامنة

  يةسيحامل: ثاينال فصلال

  تشكل املسيحيةمراحل      

هي الرسالة اليت أُنزلت على عيسى عليه الصالة والسالم، و ،البداية كانت النصرانيةيف       
لة لرسالة موسى عليه الصالة والسال من تعاليم، موجهة إىل بين  متممة ملا جاء يف التوراةم، و مكمِّ

ت مقاومة واضطهاداً شديداً،  إسرائيل، داعية إىل التوحيد والفضيلة والتسامح، ولكنها جا
ا ساعد على امتداد يد التحريف إليها، فابتعدت كثرياً عن أصوهلا فسرعان ما فقدت أصوهلا، مم

  .وثنية ىل المتزاجها مبعتقدات وفلسفاتاألو 

م " نصارى"       ذا االسم جاء القرآن الكرمي ، ومل يطلق عليهم ولو يف موضع واحد أ و
  .بن مرمي عليه السالم نسبًة إىل املسيح عيسى" مسيحي"ولفظ " مسيحيون"

م لو كان ، كما حقا لعملوا مبا جاء بهيح وا أتباع املسوهذه النسبة غري صحيحة يف الواقع ، أل
إلميان به ، قال هللا تعاىل  َ َبِين : (بشرهم بذلك املسيح نفسه ، وأمرهم  َوِإْذ َقاَل ِعيَسى ْبُن َمْرَميَ 

َِْيت  رًا ِبَرُسوٍل  َِّ إِلَْيُكْم ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوُمَبشِّ  ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه ِإْسرَائِيَل ِإّينِ َرُسوُل ا
م ليسوا اتباعاً للمسيح عليه السالم حقيقةً ، 1)َأْمحَدُ    .فتبني بذلك أ

نة النصرانية ، وال يقصد كثري " مسيحي"نظراً ألنه غلب إطالق .. ولكن         على أتباع الد
م ينسبون أنفسهم إليه  م ، وأ م اتباعه حقيقًة ، وإمنا يريد فقط التعريف  ممن يطلق هذا االسم أ

  ."مسيحي"، فال حرج من استعماله ، وممن استعمل هذا االسم 
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 أعمال سفر حيث يذكر م تقريبا، 42كان يف العام   "كلمة املسيحي"ت مستخداا موأول        
  .أنطاكية مدينة إعطاء أتباع يسوع لقب مسيحيني يف الرسل

  المسيحيسوع 

العهد اجلديد إىل والدته بتواريخ  صنصو  ، وتشريعليه السالم يح عيسى بن مرمياملسهو       
م (أنه ولد يف ) 2: 1(  يقول مىت ي إجنيلهميالد املسيح، هلا حتديد ال ميكن من خال خمتلة، أ

، فهذا يشري إىل أن عيسى عليه السالم ولد م.ق4ومادام هريودوس تويف عام ، )دوس الكبريو ري ه
قد  مدانأن حينا املع )23 و2-1: 3(يله ، بينما يقول لوقا يف إجنل هذا التاريخ املتداول اليومقب

، وأنه عّمد يسوع )م27أو  26(  من عهد اإلمرباطور تيبرييوس 15عاميف  بدأ الوعظ يف العامل
لزمن إىل الوراءبدأ كرازته عندماالثالثني  زهاء، وكان يسوع بُعيد ذلك ر إىل نضط ، وعندما نعود 

ربع     1.ل التاريخ احملددسنوات قبريخ ميالد املسيح 

فريى لوقا ومىت يف مكان مولده، ، فكذلك ال يوجد يقني ملكان ميالد يسوع املسيحلنسبة     
ملسيح ، تبعا للنبوءات "وددا مدينة"بيت حلم من خالل ما ذكرا يف إجنيلهما أنه ُولد يف  املتعلفة 

خ، قي لكن  املتظر اليت وردت يف التا  "الناصرة" جيل أن بيت األسرة كان يفاألما تشري إليه 
أن ما يقارب من وتشري الدراسات التارخيية وفيها كان يوسف يزاول حرفة النجارة، يف اجلليل، 

  2.قضاها فيها وعسنة من عمر يس 13
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  سام العهد اجلديد أق

  األسفار التارخيية: املطلب األول

جيل األربعة مث رسالة أعمال الرسل اليت كتبها لوقا يشمل هذا القسم مخسة أ سفار هي األ

رخيه  جيل حتوي قصة حياة عيسى و رخيية، فاأل ا حتوي قصصا  ألسفار التارخيية أل ومسيت 

  .وعظاته ومعجزاته، ورسالة أعمال الرسل حتوي قصة حياة معلمي املسيحية خاصة بولس

جيل األربعة: أوال        األ

  :يل مىتإجن -1
يرجح أن هذا اإلجنيل كتب يف فلسطني ألجل املؤمنني من بني اليهود الذين اعتنقوا 

نة املسيحية، وهذا اإلجنيل يظهر يسوع كأعظم األنبياء الذي متم العهد القدمي   .الد

لعربانية أو  اختلف القول خبصوص لغة هذا اإلجنيل األصلية فذهب البعض إىل أنه كتب أوال 

نية كما هو  اآلرامية ليو م، وذهب آخرون إىل أنه كتب  اليت كانت لغة فلسطني يف تلك األ

  .اآلن

نية وآ   نه ترجم إىل اليو ء الكنيسة يشهدوا أما الرأي األول فاستند إىل شهادة الكنيسة القدمية 

ن مىت نفسه ترجم إجنيله أ، ذه الرتمجة ذا الرأي التزمنا أن نسلم  ، 1و أمر برتمجتهفإذا سلمنا 

م ال يستطيعون اجلزم والقطع بتاريخ التدوين   .فإ
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 :إجنيل مرقص -2

نسبة إىل مرقص أحد أتباع املسيح مل يكن من احلواريني، ويقال أنه كان تلميذا للحواري     

بطرس وهو يهودي األصل ولد يف القدس ويذكر أنه كان أحد السبعني الذين أرسلهم عيسى 

لنص   .جتماع تالميذ املسيح أثناء حياته وبعد صعودهويقال أن بيته كان مركزا الرانية للتبشري 

ريخ تدوينه وترمجته فمنهم من يقول أنه ألف يف زمن       يتسع ميدان اخلالف عند احلديث عن 

ما وقيل أنه كتب بني    . م 68م و63بطرس وبولس ،ومنهم من يقول أنه ألف بعد مو

 :إجنيل لوقا -3

وهو أحد أتباع املسيح ورافق بولس يف رحالته التبشريية ،كما اختلف يف تدوينه  نسبة إىل لوقا

م ،وقيل 60م ،ومنهم من يقول أنه ألف يف 90- م80أيضا فمنهم من يقول أنه ألف ما بني 

نية64م و63مابني  للغة اليو   .م وقد كتب 

 :إجنيل يوحنا -4

لبداية، بشر يف أفسس غرب تركيا، يقال ألف اتبع املسيح منذ ا.نسبة إىل يوحنا أحد احلواريني    

جيل ألنه اإلجنيل الذي تضمنت فقراته ذكرا . إجنيله هناك ويعترب هذا اإلجنيل من أخطر األ

ريخ تدوينه إىل أقوال فالدكتور بوست يرجح أنه كتب  صرحيا أللوهية املسيح، وقد اختلف يف 
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أما لغة تدوينه فقد ،م98م أو 70م أو 68أنه ُدون سنة م، ويقول هورن 98 –م 95سنة

نية ليو   1.اتفقواعلى أنه كتب 

  أعمال الرسل: نيا

يعد هذا السفر تكملة لإلجنيل وهو سفر واحد خيرب عن إنشاء الكنيسة يف أورشليم، ونزول      

روح القدس على التالميذ، ويروي كيف نشر التالميذ األوائل بشارة يسوع املسيح يف أورشليم 

  .ية كلها والسامرةواليهود

م، ورسم فيه حياة اجلماعة املسيحية األوىل وكتب سفر أعمال 63م وقيل 85وضعه لوقا يف      

نية للغة اليو   .الرسل 

    :الغرض من كتابته

 .أن يوضح أن كلمات املسيح املقام قد حتققت -

 .أن حيبب املسيحية يف نظر الرؤساء الرومان -

 . كل الناس من كل البلدان واألجناسإظهار أن املسيحية دين عاملي ل -

وفيلس   2.ولقد كتب لوقا سفر أعمال الرسل إىل شخص يدعى 
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  األسفار التعليمية: لثا

ت  ا تشرح وتوضح و تبني وتفسر حياة السيد املسيح و حكا ألسفار التعليمية أل مسيت 
  .أحواله ومواعظه 

  :تعريف الرسالة

رمسية ي تضم كل أشكال املراسالت املكتوبة الشخصية والالرسالة هي خطاب مكتوب فه       
طالق كلمة رسالة على الواحد والعشرين خطا اليت تشكل نصف وهو أمر شائع منذ العصور و

  العهد اجلديد تقريبا أصبح للكلمة معىن فين حمدد 

من  كلرسالة منها كما كتب يوحنا ثالثة منها وكتب بطرس رسالتان و 14لقد كتب بولس      
تنقسم الرسائل إىل رسائل بولس و الرسائل اجلامعة العامة وتعترب و  ،يعقوب ويهوذا رسالة واحدة

هذه الرسائل بصفة خاصة إنتاج حياة روحية جديدة وعصر روحي جديد فهي تتناول احلق يف 
  1.صورة واقعية حمددة

  :رسائل بولس -1

  م57أوم 56اريخ أول رسالة لبولس كانت إىل أهل رومية واليت دونت بت

  م54كتب رسالتان إىل تسالونيكي بتاريخ 

  م 55رسالتان إىل كورنثوس 

  م63م 61رسالة إىل فيلييب و رسالة إىل أفسس و رسالة لكولوسي واليت دونت بتاريخ 

وس    رسالتان إىل تيمو
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  رسالة إىل أهل غالطية 

  رسالة إىل تيطس 

  رسالة إىل فيليمون 

  1نيوأخريا رسالة إىل العربان

  :الرسائل العامة  -  2

  ثالث رسائل من كتابة يوحنا 

  رسالتان من بطرس 

  رسالة من يعقوب 

  2رسالة من يهوذا 

  رؤ يوحنا الالهويت: رابعا

ألحالم ولكن يوحنا رآها يف اليقظة      ا أشبه     .تسمى رؤ أل

لرغم مما زعمه ب      عض الكتاب األوائل ليس يتضح لنا من هذا السفر أن كاتبه هو يوحنا و 

نه هو مستندة يف هذا إىل أدلة داخلية و خارجية  هو يوحنا اإلجنيلي إىل أن الكنيسة تكاد جتمع 

 "إيرينيوس"و الذين عاشا يف القرن الثاين  "بياسب"و  "يوستنيوس الشهيد"ال سيما إىل شهادات 
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ن و  طنسوقد كتب هذا السفر يف جزيرة ، "أكليمندس و أورجيانوس"و كان إحدى جزر حبر اليو

اية حكم 95ذلك حنو سنة    1.الذي نفى عدد من املسيحني إىل أقاليم بعيدة دوميتيانسم قرب 

  تدوين العهد الجديد  

ال خيتلف العهد اجلديد عن العهد القدمي يف كون املؤلفني جمهولني، و اخللط يف نسبة األسفار إىل مؤلفني     

  .خمتلفني

ت املسيحيني أنفسهم ال تشري إىل يشهد القر      آن الكرمي على أن عيسى كان نبيا أنزل إليه كتا لكن روا

... النصوص اليهودية عينها:" وجود أي كتاب مستقل لعيسى أو حوارييه، بل إن الباحثني املسيحيني يقولون

  ."صارت نصوص الكتاب املقدس للكنيسة األوىل

لتايل مل جيدوا ضرورة ماسة إىل معظم أتباع املسيح ظلوا           نية من السماء و ينتظرون جميء املسيح مرة 

نية وبدأت ت تتضاءل أخذ الناس يدونون  تدوين حياته، ولكن عندما انقطع األمل يف جميئه  الذكر

جيل الذين اعتمدوا عل. جمموعات ألقوال املسيح ومسوها األقوال أو السجالت ى مث يليها دور مؤلفي األ

ت الشفهية، فألف كل منهم إجنيله وفق أسلوبه وميوله الشخصي، وكان إجنيل مرقص هو أسبق  الروا

جيل األربعة ظهورا حسب معظم الدارسني وإن كانت رسائل بولس قد كتبت قبله   .األ

م      جيل وتتلخص مثرة دراسا  وقد أنكرت جمموعة من الباحثني الدارسني وجود أي مصدر مكتوب لأل

جيل وتدوينها اختذ شكلني ليف األ   2:يف أن ما شاع بني املسيحيني قبل 
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ت وكانت تتداول شفاهة      نيهما احلكا ت كانت جمموعة لقصص . أوهلما األقوال و واحلكا

ميالد املسيح ومعجزاته وموته املزعوم وكانت تشبه مالحم أبطال اإلغريق، واألقوال كانت جمموعة 

دة أو النقصما تكلم به امل   .سيح ومل تكن خالية من الز

  مؤلفــــــــــــوه 

جيل نفسها إىل مؤلفيها، .هم أيضا مثل مؤلفي املصادر األصلية جمهولون متاما      ال تشري األ

فهي مل تطلق عليها قبل مضي جيلني ) إجنيل مىت ومرقص وغريمها ( وأما العناوين املوجودة عليها 

ليفها، وذلك ح   .ينما مجعت يف كتاب واحد وكانت هناك حاجة إىل التمييز بينهامن 

جيل وكتاب األعمال نشرت جمهولة  والعناوين املوجودة عليها ) أي بدون أمساء املؤلفني ( األ

جيل حتمل أمساء حمددة لكنها ليست أمساء مؤلفيها . اآلن جاءت يف القرن الثاين رغم أن األ

ليف مىت احلواري احلقيقيني، فإجنيل مىت مثال   1.ليس من 
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  عةستااحملاضرة ال

  املسسيحيةقائد ع         

  : همضمونو  التثليث :أوال
التثليث وقد ركز يكمن التثليث عند النصرانية يف فكرة التثليث يف التوحيد و التوحيد يف        

ميل اللفظ ما ال حيتمل على الرغم مما هو موجود يف عليها وأطالوا يف شرحها و تربيرها وذلك حب
جيل  ويالاأل فالوحدانية عندهم ، من نصوص تدل على وحدانية هللا وحدانية مطلقة ال تقبل 

لوث مقدس ، وهذه هي الوحدانية اجلامعة بن والروح القدسيضم األب واال هي اليت حتتوي على 
  . لديهم 

ريا ة تعبميكن التعبري عن عقيدة التثليث املسيحي" فقد جاء يف دائرة املعارف الربيطانية أن         
لكلمات اآلتية إن األ ب اله ، و االبن إله ، والروح القدس إله غري أن هؤالء الثالثة صحيحا 

   1موع ليسوا ثالثة آهلة ، وإمنا هم إله واحد 

ال فسيح للنص         م فيها جيلهأارى حىت يعربوا عن النصرانية يف ولنرتك ا   م وعن معتقدا

ط شارحا هذه العقيدةقس بولس يقول ال –    جوهر واحد يرى النصارى أن الباري تعاىل: "سو
االبن ب و األف املسيح عنها القناع وهي ، وله ثالث خواص ذاتية كشموصوف بصفات الكمال

جلوهر الذي يسمونه الو  رد إىل األالروح القدس ويشريون  جلوهر نفسه ب و باري ذا العقل ا
ىل إسمونه ذا العقل املعقول من ذاته جلوهر عينه الذي يىل االبن و إ سمونه ذا العقل ذاتهالذي ي

جلوهر ما    2.قام بنفسه مستغنيا عن الظروفأالروح القدس ويريدون 
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سوع املسيح  لياس مربر عقيدة الثالوث يفإيقول القس بولس و  -  من:" عقيدة كتابه 
قانيم انتقاص لقدرة هللا قانيم ؟ أوليس يف تعدد األأن ملا  ترى اله واحد يف ثالثة الناس من يقولو 

جابة بنفسه عن كل هذا  كل هذه  هللا واحد وحسب ؟ ويتوىل هو اإل لليس من األفضل أن يقا أو
لتثل: االسئلة فيقول يث وكنه هللا حمبة وال ميكن لكننا إذا إطلعنا على كنه هللا ال يسعنا إال القول 

قل هللا واحملبة تفرتض شخصني على األيدا فاحملبة هي مصدر سعادة ن يكون حمبة ليكون سعأال إ
ن وتفرتض  مة بينهم،حبيث يندمتحا ع احلب هلبة الذات ملن حيب هبة تكون فمع ذلك وحدة 

ا وليكون هللا س خر جيد فيه سعادته،ومنتهى آن يهب  ذاته شخص أعيدا كان عليه فيها سعاد
طق لتايل صورة  زل ووهبه ذاته ووجد فيه سعادته هللا االبن منذ األ ة له وهلذا ولدرغباته ويكون 

 1.ومنتهى رغباته،ومثرة احملبة املتبادلة بني هللا واالبن كانت روح القدس

عقيدة التثليث املسيحية تعبريا صحيحا  عن ريبرة املعارف الربيطانية ميكن التعوجاء يف دائ -
 اموع ليسو ن هؤالء الثالثة أغري  ،دس الهقن اله وروح الب اله واالبن األأ لكلمات التالية 

طر طبقا للعقيدة املسيحية ان نعترب كال من هذه ضبينما نمنا هم اله واحد ذلك انه إهلة و آثالثة 
 2.هلة  ثالثة موايلآن نعترب ثالثة أذ املذهب الكاثوليكي  ينها إ هلا وموىلإقانيم الثالثة األ

نيم متساوية  قاأقيدة طبيعة هللا عبارة عن ثالثة بوست شارحا هذه العيقول الدكتور يوسف  -
ب ينتهي اخللق بواسطة االبن  واىل االبن الفداء واىل ـأىل الإبن هللا روح القدس فب هللا اإلهللا األ

 3.ة على السواءهلعمال  اآلقانيم تتقاسم مجيع األأح القدس التطهري غري ان الثالثة رو 

يح ان هللا واحد يف ثالثة أقانيم وقد عرف املسيحيون  من السيد املس  ويقول زكي شنودة -
س  وان ب واالبن وروح القدقانيم هم األأهللا واحد يف ثالثة ب واالبن  والروح القدس وان هم األ

                                                           

لوثجمدي مرجان   -1   . 17ص ، ؟ مرجع سابقهللا واحد أم 
  . 37ص  ابقسرجع م .دمحم تقي الدين العثماين ؟ماهي النصرانية -  2
  . 231ص  .قاموس الكتاب املقدس -  3
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ية هي طبيعة  واحدة وذات  وجوهر واحد  بسيط منزه  عن التأليف والرتكيب  هلإلقانيم اهذه األ
قانيم الثالثة ن األأفهمنا من كالم السيد املسيح وقد ...... دراك البشري وق اإلوهذه حقيقة تف

 واحدا من حيث م ثالثة الأال إواحدا  اوصارو  ،را وطبعا وذاالذين يف هللا  وان احتدوا جوه
  1.ب وال االبنو االبن  والروح القدس ليس هو األب ليس هفاأل ،قنوميةاأل

ى منا تدل علإن دلت على شيء فإقواهلم اليت أة التثليث من خالل هو مضمون عقيدوهذا      
حياولون الظهور مبظهر من جيمع بني التوحيد والتثليث   ان كانو إو  ،مدى اتفاقهم يف هذه العقيدة

م تستغلق فكرة التثليثولكن عن ا مستحيلة أعن التصور كما  وتصري بعيدة د حماوال ا يف ذا
   .التصديق

إلإىل املسيحية ال يتم إن الدخول ألقس توفيق جيد يقول ا      زل سر الثالوث ميان بسر األال 
اأقدس األ   2.قدسسر الثالوث األ زليف سر األ تيف ملكوت السماوا ن كلمة السر اليت يقبل 

  .نكاره وانتفاءهإن نكاره ألإئد النصرانية  اليت ال يستطيعون هم العقاأومنه فالتثليث       

  والفداء الصلب :نيا

  :الصلب -1

 .التعليق على خشبة الصليب الصلب هو    
 .واليهود والنصارى يعتقدون أن املسيح عليه السالم مات مصلوً 

؛ هلذا محلوا عليه وطالبوا بدمه، وزعموا أنه مات مصلوً        .ويزعم اليهود أن املسيح كفر 
وإذا كان على إنسان خطيئة حقها : (3واملوت على الصليب يستلزم اللعنة عندهم، فقد ورد يف سفر التثنية

                                                           

  .م  1963 1ط+1/276 ريخ االقباط ،زكي شنودة -  1
لوث ص 50زل ص سر األ -  2   . 25نقال عن هللا واحد ام 
  22 :21:التثنية- 3 
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املوت فقتل وعلقته على خشبة، فال تبت جثته على اخلشبة، بل تدفنها يف ذلك اليوم؛ ألن املعلق ملعون من 
 ).هللا

     ، نه صلب فداء للبشر؛  أما النصارى فهم يعتقدون كذلك أن املسيح مات مصلو م يعللون ذلك  إال أ
ي عنها، فانتقلت تلك اخلطيئة  لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم عليه السالم، وهي أكله من الشجرة اليت 

ن ميوت على  إىل أبنائه، وأغضبت هللا عليهم أيضاً، فكان البد من وسيط يتحمل هذا اإلمث، ويرضى 
 زعمهم البد أن يكون ذا وضع متميز خال من اإلمث واخلطأ، وال يكون الصليب، وهذا الوسيط املخلص يف

مث البد أن يكتسب اخلطيئة عن طريق اجلسد، فهذا ما جعله  - الذي هو هللا يف زعمهم -هذا إال ابن هللا 
يتجسد يف صورة عيسى، وخيرج من بطن مرمي مث ميوت على الصليب فداء للبشر، فريضى هللا بذلك عن بين 

م يزعمون أن هللا جلَّ وعال منذ وقع آدم يف اخلطيئة، وهو غضبان على آدم،  وترتفع عنهم تلك اخلطيئة؛ أل
م، وهو بناء على رمحته حيب أن يرمحهم، فأنزل ابنه  بين آدم بسبب اخلطيئة، والبد بناء على عدله أن يعذ

ملوت، فيكون موته فداء لبين آدم، ليكون الوسيط والفداء الذي يقع عليه العدل، فيعذب على الصليب حىت ا
ذا املسيح هو الذي مجع بني  لوسيط املخلص، فكان  فيمكن بعد ذلك رمحة بين آدم؛ ألن العقاب قد حلَّ 

ب رمحة هللا خللقه مرة أخرى  .عدل هللا ورمحته، وفتح 
 :الصلب، والفداء فنبني ما يتعلق بكل واحد منهما: فتبني أن هنا أمران ومها

 :الصلب

جيل       :قصة الصلب إمجاال كما وردت يف األ

ختصار . يعتقد النصارى كما سبق بيانه أن املسيح مات مصلوً       جيل  وقصة الصلب كما وردت يف األ
، فدهلَّم على مكانه أحد أتباعه: هي  - أن املسيح عليه السالم طلبه اليهود ليقتلوه؛ ألنه يف زعمهم كفر 

ملال، فقبضوا عليه ليلة اجلمعة بعد أن كان قد فرغ من صالة طويلة  - يوهو يهوذا اإلسخريوط بعد أن أغروه 
تضرع وتوسل فيها إىل هللا عزَّ وجلَّ أن ال يذيقه هذه الكأس، مث ساقوه إىل دار رئيس كهنة اليهود الذي حتقق 

لصلب ب ناء على رغبة اليهود، من أنه مستحق للقتل، مث محل إىل دار الوايل الروماين الذي حكم عليه 
وقت العصر، : فصلب الساعة الثالثة صباحاً من يوم اجلمعة ومات على الصليب الساعة التاسعة مساء، أي

 ).إهلي إهلي ملاذا تركتين: (بعد أن صاح
ار السبت، مث ليلة األحد،         مث أُنِْزل من الصليب يف تلك الليلة، وأُِدْخل قربا بقي فيه تلك الليلة، مث 
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إنه قام من قربه مث إنه ظهر هلم يف اجلليل وكلمهم، : وملا جاؤوا إليه صباح األحد وجدوا القرب خاليا، وقيل هلم
جيل عن رون إليه، هذا موبقي معهم أربعني يوماً، مث ارتفع إىل السماء وهم ينظ قصة الصلب ا ورد يف األ

  .مجاالً إ

جيل عن الصلب -       :اختالف املعلومات الواردة يف األ
جيل جندها خمتلفة يف أكثر نقاطها، وإليك بيان االختالفات  إذا نظر إىل قصة الصلب يف األ

  :املوجودة يف رواية هذه القصة

ومل . راءى للمسيح يقوي عزميته يف آخر صالة صالهاأن ملكاً من املالئكة ت: ذكر لوقا  -1
أن املسيح صلى مرة واحدة، ومل يوقظ تالميذه إال مرة واحدة، : ذكر لوقا، يذكر ذلك اآلخرون

 .أما مىتَّ ومرقص، فذكرا أن ذلك تكرر ثالث مرات، ويوحنا مل يذكر من ذلك شيئاً 
جيل الثالثة مىتَّ ومرقص ولوقا ورد ف- 2 أن العالمة بني يهوذا الذي دلَّ اليهود على : يهاأن األ

مكان املسيح، واليهود الذين جاؤوا للقبض على املسيح هي أن من يقبله فهو املسيح، ويوحنا 
 .أ هو: فقال هلم. يسوع: ذكر أن املسيح خرج إليهم وسأهلم عمن يطلبون، فقالوا

قوه إىل حنان الذي كان محاً لرئيس أن اليهود ملا قبضوا على املسيح سا: أن يوحنا ذكر  -3
م ذهبوا به مباشرة إىل قيافا  جيل األخرى فلم تذكر ذلك، بل ذكرت أ الكهنة قيافا، أما األ

 .رئيس كهنة اليهود
أن بطرس وتلميذاً آخر تبعا املسيح إىل رئيس الكهنة بعد أن قبض عليه، أما : ذكر يوحنا -4

 .رج بعد ذلك، ومل يشاهد احملاكمةاآلخرون فلم يذكروا سوى بطرس الذي خ
أأنت املسيح ابن املبارك ؟ فقال : (سؤال رئيس الكهنة للمسيح وقت احملاكمة حسب مرقص -5

 (.جالسا عن ميني القوة وآتياً يف سحاب السماء أ هو، وسوف تبصرون ابن اإلنسان: يسوع
. أنت قلت: يسوع هللا ؟ قال له أستحلفك  احلي أن تقول لنا هل أنت املسيح ابن: (ويف مىتَّ 

 )السماء من اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالسا عن ميني القوة وآتياً على سحاب:وأيضا أقول لكم
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إن قلت لكم ال تؤمنون، : إن كنت أنت املسيح فقل لنا، فقال هلم: (ويف لوقا أن اجلماعة سألوه
. ن ابن البشر جالسا عن ميني قدرة هللاولكن من اآلن يكو . وإن سألتكم ال جتيبوين وال تطلقوين

 ). إين أ هو: أنتم تقولون: أفأنت ابن هللا ؟ فقال هلم: فقال اجلميع
ويف يوحنا أن رئيس الكهنة سأل املسيح عن تالميذه وعن تعليمه، فأجابه، وليس يف شيء منها 

 .قوله السابق عن نفسه
جيل الثالثة ذكرت أن الصليب الذي صلب عليه املسيح سخر له رجل امسه   -6 مسعان (األ

 .أما أجنيل يوحنا فيذكر أن املسيح هو الذي محل صليبه ،ملهحل) القريواين
أن املسيح التفت إىل اجلموع وهو يف طريقه إىل الصليب، وحذَّرهم مما سيقع هلم : ذكر لوقا -7

م القريبة من األمور اخلطرية العظيمة جيل األخرى. يف األ  .ومل يذكر ذلك أي من األ
) هذا هو ملك اليهود(مكتوبة على الصليب هكذا إن علة صلب املسيح حسب لوقا  -8

نية والالتينية، والعربانية ا) ملك اليهود(ويف مرقص .ليو ويف مىتَّ  .ومل يذكر اللغات اليت كتب 
نية ) يسوع النصارى ملك اليهود(ويف يوحنا .ومل يذكر اللغات) هذا هو يسوع ملك اليهود( ليو

 .والالتينية والعربانية
الذي . ألوى ألوى ملا شبقتين: (عة وقالأن املسيح صرخ يف الساعة التاس: يف مىتَّ ومرقص -9

دى يسوع بصوت عظيم قائال: (ويف لوقا قال ،)إهلي إهلي ملاذا تركتين ؟(تفسريه  أبت يف : و
قد أكمل، ونكس رأسه، وأسلم : ( ويف يوحنا أنه مل يصرخ وإمنا قال ،)يديك أستودع روحي

 ).الروح
انشق حجاب اهليكل، واألرض : (االختالف يف األحداث بعد الصلب حيث قال مىتَّ  -10

تزلزلت، والصخور تشققت، والقبور تفتحت، وقام كثري من أجساد القديسني الراقدين، وخرجوا 
انشق حجاب اهليكل (ويف مرقص  ،)من القرب بعد قيامته، ودخلوا املدينة املقدسة وظهروا لكثريين

 .ويوحنا مل يذكر من ذلك شيئا). أظلمت الشمس وانشق حجاب اهليكل(ويف لوقا ، )إىل اثنني
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االختالف يف عدد ووقت الذين جاؤوا صباح األحد ملشاهدة القرب الذي فيه املسيح  -11
 .وقد سبق ذكر ذلك -ووجدوه خاليا 

حسب معتقد  -فهذه االختالفات العديدة بينهم يف رواية أعظم حادث يف حياة املسيح       
يدلُّ على أنه ليس لديهم علم مؤكد وحمقق يف  الصلب، إن دلَّ على شيء فإمنا: وهو -النصارى

ب الظن واخلرص الذي ال يغين من احلق شيئا، ولو كان عندهم  هذا األمر، وأن ذلك كله من 
وإن من داللة صدق . فيه شيء مدون، أو رواة ثقات عاينوا وشاهدوا األحداث ملا اختلفوا فيه

وتفاصيل وقائعه، وإن من داللة كذب الرواة أو  الرواة حلدث من احلوادث اتفاقهم على رواية اخلرب
وهذا حقيقة حال النصارى يف هذا . عدم علمهم به اختالفهم يف رواية اخلرب وتباين كالمهم عنه

م ليس عندهم علم به مؤكد،  احلادث الذي قامت النصرانية احملرفة كلها عليه، كما سبق بيانه، فإ
ا وانظر واستمع إىل د. إن يظنون إال ظنا قة كالم هللا عزَّ وجلَّ يف تعبريه عن الواقعة وعن روا

ُلوُه َوَما {: حيث قال عزَّ وجلَّ  تـَ ِّ َوَما قـَ َّ قـَتَـْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل ا ْوهلِِْم ِإ َوقـَ

ْنُه َما َهلُم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َصَلُبوُه َولَـِكن ُشبَِّه َهلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوْا ِفيِه لَِفي شَ  كٍّ مِّ

ُ َعزِيًزا َحِكيمً  ّ ُ ِإلَْيِه وََكاَن ا ّ َعُه ا تَـُلوُه يَِقيًنا َبل رَّفـَ     .1}اَوَما قـَ

   :لفداءا -ب 

لوراثة       .هو اعتقاد النصارى أن موت املسيح كان كفارة خلطيئة آدم اليت انتقلت إىل أبنائه 
 :أدلة النصارى على الفداء -أ

يزعم النصارى أن مستندهم يف ذلك الكتاب املقدس، ونورد فيما يلي بعض النصوص اليت      
ا النصارى هلذه العقيدة منها  :يستدل 

 .2)احل، الراعي الصاحل يبذل نفسه عن اخلرافأ هو الراعي الص -1
                                                           

  158 -157:النساءسورة  - 1 
  11: 10يوحنا،  -  2
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ألنه هكذا أحب هللا العامل حىت بذل ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به، بل تكون  -2
  . 1)له احلياة األبدية

ت لُيْخَدَم بل لَيْخِدم وليبذل نفسه فدية عن كثريين -3  2).إن ابن اإلنسان مل 
 :ومما ورد يف كالم النصارى يف العهد اجلديد

 (.مات من أجل خطا حسب الكتب): (1/15/3(قال بولس يف رسالته لكورنثوس  -4
هللا جعل الذي مل يعرف خطية خطية ألجلنا؛ لنصري حنن برَّ  إن): ( 5/21(وأيضاً يف كورنثوس 

 ).هللا فيه
 (.أسلم نفسه ألجلنا قر وذبيحة  رائحة طيبة): ( 2/16(وقال يف رسالته ألهل أفسس 

 :ن املراد من كون املسيح كفارة للخطا أحد أمرينإ     
ا يف املستقبل، وكالمها  تكفري خطا الناس اليت اقرتفوها يف املاضي، أو اليت: أحدمها - سيقرتفو

 .طل
لتوبة       أما اخلطا املاضية فال تستحق هذا الفداء اإلهلي يف زعمهم، وقد كان يتم تكفريها 

ن لدى اليهود قبلهم وكان كافيا  .والقر
أما اخلطا املستقبلة فال يستطيع النصارى أن يزعموا أن صلب املسيح مكفر هلا؛ ألن ذلك      

حت ها، وعدم ترتب العقوبة على ذنب من الذنوب مهما عظم، ويف هذا إبطال لدعوة يعين إ
حية والفجور  ، وفتح لإل م واخلطا املسيح ودعوة احلواريني وبولس إىل تنقية النفس من اآل

م، وهي . والكفر مع العلم أن تكفري اخلطا إذا أطلق ال يراد به سوى ما وقع فيه اإلنسان من اآل
 .سرت وغطَّى، وال يكون ذلك إال فيما وقع وحدث: املاضية؛ إذ التكفري من كفر، أي اخلطا

وهو تكفري خطيئة آدم عليه السالم اليت انتقلت إىل  -ما ذكره كثري من النصارى: نيهما -
دة لبيان أوجه البطالن أيضا -أبنائه طل كما سبق بيانه، وسيأيت ز  .هو ادعاء 

                                                           

  16: 3يوحنا،  -  1
  45: 10مرقص،  -  2
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م اخرتعوا هذه الفرية، وادَّعوها بدون دليل من شرع أو عقل حىت : هو وحقيقة قوهلم يف الفداء أ
ا، ويرفعوا عن املسيح تلك السبة الشنيعة اليت تلحقه  يربروا قضية الصلب اليت اعتقدوها وآمنوا 

لصلب وهي اللعن، فادَّعوا أن الصلب هو الشرف احلقيقي، وهو اهلدف األمسى من رسالة 
الصلب ما جاء املسيح، فأخذوا يدندنون حول هذا األمر، ويبحثون له عن  املسيح، وأنه لوال

 .األوجه اليت جتعله يف حيز املقبول واملعقول
 


